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města Ústí nad Labem Zuzany Kailové

EVROPSKÝ
TÝDEN MOBILITY

16.–22. 9. 2014

Slavnostní otevření Městského stadionu
Otevření Městského stadionu s bohatým doprovodným progra-
mem. Od 15.00 hodin jsou pro vás připraveny sportovní soutěže, 
atrakce pro děti, hudební vystoupení, fotbalová utkání, prohlídky 
stadionu, ohňostroj.
Více na www.usti-nad-labem.cz

SOBOTA - NEDěLE 20. - 21. 9. 
Parním vláčkem z Ústí nad Labem do Zubrnic
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středohoří histo-
rickým vlakem na trase Ústí nad Labem Střekov – Velké Březno 
– Zubrnice. Každý den budou zavedeny tři páry vlaků, informace 
o jízdním řádu a tarifu naleznete na www.zmz.cz.

NEDěLE 21. 9. 

Cyklistický výlet na jezero Milada 
s komentovanou prohlídkou
Tento zajímavý cyklovýlet začíná v  10.00 hodin u  informačního 
střediska města na  Mírovém náměstí. Možnost připojení se ke sku-
pině máte na Naučné stezce Jezero Milada (na křižovatce s ul. V Ale-
ji v Chabařovicích) v 10.45 hodin. Zastávky s komentářem a prosto-
rem pro diskusi budou pak na naučné stezce (na křižovatce s ul. 
V Aleji v Chabařovicích), pod Roudníky, pod Trmicemi a na hlav-
ní pláži. Více na  www.jezeromilada.cz a  FB Jezero Milada

PONDěLí 22. 9. 

Šest minut pro zdraví 
Ověřte si svoji kondici a  přijďte se mezi 11.00 a  16.00 hodinou 
protáhnout do Městských sadů. Budou zde připravena odborná 
stanoviště, která řeší problémy pohybového aparátu, možnost 
nechat si změřit krevní tlak a výživové poradenství. 
Více na www.zuusti.cz, uzs.ujep.cz

Bezpečnost neslyšících 
a nedoslýchavých v dopravě
V Centru služeb pro sluchově postižené v Hrnčířské ul. proběhne 
od 15.00 hodin beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním 
provozu - bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.

CELOTÝDENNí AKCE

PONDěLí – NEDěLE 15. – 21. 9.
Do práce na kole – odpolední cyklobus 
na Severní Terasu a Dobětice zdarma
Necítíte se na  odpolední výšlap na  Severní Terasu či Dobětice 
a  přesto byste chtěli jet do  práce na  kole? Nebo jste unaveni 
po  celodenním cyklovýletu? Využijte odpoledních promo jízd 
cyklobusu. Cyklobus staví na  zastávkách Bělehradská, Severní 
Terasa, Orlická (Albert) a  Dobětice točna. Odjezdy ze zastávky  
cyklobusu u budovy Krajského ředitelství Policie ČR. 
Časy odjezdů: Po-Pá 16.30, 17.30 hod. a So-Ne 16.30 hod.

Geocaching Putování krajinou 
Labské královny
Geocachingové dobrodružství vás provede zákoutími dále 
od  města Ústí nad Labem. Naleznete-li všech sedm schránek 
a donesete-li o  tom důkaz v podobě vyplněného pasu, budete 
v informačním středisku města odměněni pokladem Labské krá-
lovny.
Více na www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna
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Změna programu vyhrazena www.usti-nad-labem.cz



NEDěLE 14. 9. 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2014
Poběžte také – 2RUN, Štafetový 1/2Maraton nebo dm  rodinný běh. 
Hlavní závod startuje na Mírovém náměstí ve 12.00 hodin, dopro-
vodný dm rodinný běh na 3 km ve 12.05 a v programu je  i  letos 
Spolchemie Handbike 1/2Maraton. Trasa závodu vás povede podél 
Labe, prohlédnete si centrum města a na závěr i areál Spolchemie.  
Přihlaste se na www.runczech.com

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. – 22. 9. 2014

ÚTERÝ 16. 9. 
Procházky historií města
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho architek-
turu, především pak na honosné palácové vily a známá ústecká NEJ.
Procházky začínají v  15.30 a  v  17.00 hodin v  informačním 
středisku města v Paláci Zdar. Čeká Vás povídání o historii měs-
ta a  procházka mapující nejzajímavější místa ve  městě. K  pro-
cházce se bude vázat i kvíz, jeho správné vyplnění vám dává šanci 
v losování vyhrát zajímavé ceny. 

STŘEDA 17. 9. 
Představení nových trolejbusů
Slavnostní představení nových trolejbusů pořízených v  rámci 
projektu IPRM Mobilita proběhne na  Mírovém náměstí od  9.00 
do 17.00 hodin s bohatým doprovodným programem. 
Více na www.dpmul.cz

čTVRTEK 18. 9. 
Mami, tati, jezdím v autě bezpečně
Dopravně preventivní akce zaměřená na  správné přepravování 
dětí v autě. Kontrola dětských autosedaček a užívání bezpečnost-
ních pásů při příjezdu do mateřských a základních škol v ranních 
hodinách.

Ukliďme svět!
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na Střížovickém vr-
chu. Sraz účastníků je v 16.00 hodin na hřišti na konci Střížovické 
ulice. Nápoje a rukavice zajištěny, s sebou si vezměte pouze pra-
covní oděv a chuť do práce! Po skončení úklidu opékání buřtů. 
Více na www.ddmul.cz

PáTEK 19. 9. 
Den bez úrazu Akce pro školy
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně hostí Den bez úrazu 
se soutěžemi a programem protiúrazové prevence. Děti budou 
mít možnost seznámit se s činností Integrovaného záchranného 
systému. Čekat na ně budou specialisté z preventivně dopravní 
služby Městské policie, ukázky činnosti Policie ČR, Hasičského 
záchranného sboru a zdravotníků. Den bez úrazu je podpořen 
BESIPem. 

BikeTrial Show
Před budovou magistrátu města a na Lidickém náměstí je pro vás 
od  15.00 do  18.00 hodin připraveno exhibiční vystoupení troj-
násobného mistra světa v  biketrialu Martina Šimůnka a  ukázka 
jízdy na jednokolce Dominika Budského. Součástí programu jsou 
i soutěže pro děti s animačním teamem DanceMission.CZ.
Více na www.usti-nad-labem.cz

SOBOTA 20. 9. 
Porta Bohemica
Turistický pochod Českým středohořím v  délce od  7 do  50 km 
začíná v  Bělehradské ulici u  Domu dětí a  mládeže mezi 6.00 
a 11.00 hodinou. Trasami s různou obtížností přes Erbenovu vy-
hlídku a hrad Blansko vás provede turistický oddíl mládeže „KOLA 
WAŠTEPI“.  Více na kolawastepi@volny.cz, 604 830 290

Tradiční cyklistický výlet
Výletní trasa je připravena v délce 45 nebo 65 km. Akce startuje v 10.00 
hodin na  Mírovém náměstí před informačním střediskem. Účastní-
ci projedou městem a  následně na  cyklostezku, po  které se vydají 
na  Litoměřice nebo na  Velké Březno. Po  cyklotrase 3066 pak proje-
dou východní část Českého středohoří do  obce Homole u  Panny. 
Zde bude pro každého účastníka cyklistického výletu připraveno 
občerstvení. Závěrečná část výletu všechny přivede na  Labskou  
cyklostezku a po ní zpět do Ústí nad Labem. Více v  propozicích 
před startem nebo na www.cyklotour.usti.sweb.cz

Srdečně Vás zveme na akci

BIKETRIAL
SHOW

na Lidickém náměstí
před budovou 

magistrátu města

Animační program teamu DanceMission.cz

Martin Šimůnek
Dominik Budský

s doprovodným programem


